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Egentligen handlade min enda oro 
om en lurvig liten sak på fyra ben.
För hur skulle en hyperkänslig italiensk 
tryffelhund, fast i sina rutiner som 
klockan är fast i sin oändliga 24-
timmars resa, kunna anpassa sig till ett 
nytt liv i ett nytt land?
Hur skulle han, som var du och bäste 
broder med alla gathörn, parker, 
buskar och träd i hemknutarna i 
Helsingfors, kunna hitta samma knutar 
att lämna sina visitkort på i Stockholm?
Hur skulle han som visste var man 
hittade de allra bästa tikdofterna i 
hemsoporna kunna snusa sig fram till 
samma aptitretare i Stockholm?
Hur skulle han, kungen i sitt eget rike, 
kunna bli kung i ett nytt land?
Hur skulle Svenni klara en flytt från 
Helsingfors till Stockholm?

När jag fick frågan om jag ville skriva 
en kolumn för den här tidningen om 
hur det är att flytta till Stockholm från 
Helsingfors funderade jag länge på vad 
nytt jag kunde bidra med i det ämnet.
Vad har jag att berätta mer än de 
hundratusentals andra finländare 
som redan gått längs den här väl 
upptrampade stigen?
Visst, jag kan skriva det som de flesta 
upplever: Att det i svenskarna bor en 
vänlighet som vi finländare ofta saknar, 
hur skönt det är att höra sitt modersmål 

på gator och torg, hur vackert 
Stockholm är och att banne mig om 
inte solen lyser lite oftare och lite 
starkare här.
Men allt det där visste vi ju.
Det var inte det som oroade.
Den enda lilla oron jag hade 
handlade som sagt om den där 
lurviga lilla saken.

Men hur onödigt var inte det?
En hund tar vardagens små 
förändringar med det jämnmod som 
bara hundar besitter.
Det tog inte många rundor i de nya 
kvarteren innan killen hade tagit sin 
plats.
Det gällde bara att först skälla 
ut de största konkurrenterna i 
grannskapet, skvätta ner lite 
lyktstolpar och buskar och snusa 
sig fram till de mest attraktiva 
tikarna så var man kung i stan.
En hunds självförtroende står 
som de flesta hundägare vet 
inte i paritet med hur den övriga 
omgivningen uppfattar det.
Men vad den gode Svenni inte vet, 
och som jag heller inte kommer att 
tala om för honom, är att han bytt 
ner sig riktigt ordentligt.
Tidigare lyfte han sitt ben mot 
presidentens slott.

Svenni flyttar hem
Nyss hemkommen från påskfirande i 
Österbotten försöker jag återanpassa 
mig till livet i Stockholm. Jag har 
tillbringat nio dagar i Vasa, Nykarleby 
och Pensala och haft en riktigt härlig 
semester. Det fanns tid till att umgås 
med nära och kära, frossa i memma 
och lakrits och njuta av att vara ledig. 
Vädergudarna visade sig från sin 
bästa sida och jag passade på att ge 
mig ut på min första skidtur på cirka 
20 år. Ja, det är ungefär så länge 
jag bott i Stockholm och därmed så 
länge sen jag senast befann mig i ett 
skidspår. Kunde i alla fall direkt lova 
att det inte ska ta 20 år till nästa gång 
och redan dagen efter var jag tillbaka i 
skidspåret.  

Att vara ledamot i Österbottniska 
föreningen är också en nygammal 
erfarenhet. Jag var sekreterare 
i föreningen några år kring 
millenniumskiftet. Därefter blev det 
paus från styrelsearbetet innan jag 
kom tillbaka som ledamot förra året. 
Inför valet av ledamöter till årets 
styrelse hade vår förening glädjande 
nog fler intresserade medlemmar 
som ville delta i styrelsearbetet än 
det fanns plats för. Lika lätt som det 
var att hitta ledamöter, lika svårt var 
det att hitta någon som var villig att 
axla rollen som ordförande. Efter viss 
övertalning lovade jag till slut att ta 
mig an denna uppgift 

Jag vill avsluta med att tacka 
ordförande och övriga ledamöter 
som avgick i och med årsmötet. Det 
finns en god grund för nya styrelsen 
att arbeta vidare på. Föreningen 
har ett brett urval av aktiviteter i vår 
såsom resa till Helsingfors, allsång, 
pubkvällar, ”Vi över 60”, ateljébesök, 
Vårruset mm. och jag hoppas få träffa 
så många medlemmar som möjligt på 
dessa aktiviteteter!

Carina Nymark

Ordförande har ordet

Här blir italienska tryffelhunden Svenni svensk, på färjan över från Åbo i september.

Fortsättning nästa sida



PICKNICK I TANTOLUNDEN
Den 8 juni kl 14.00 är det dags att inviga sommaren med den årliga 
picknicken i Tantolunden. Evenemanget är gratis för föranmälda medlemmar 
(50 kr för icke-medlemmar och oanmälda medlemmar). Föreningen bjuder på 
mat.
Anmäl dig gärna senast den 1 juni till info@osterbotten.se.
I händelse av regn ställs picknicken in, håll utkik efter mera information på 
webbplatsen eller på Facebook!

Picknick 2011

I dag gör han det mot Långholmen 
fängelse.
Men på hundars vis är han lika lycklig 
för det.
Och lika lyckligt medveten är han om 
att vi kanske bara får bo här i tre år.

Matts Lindqvist

Skribenten är Hufvudstadsbladets 
korrespondent i Stockholm och 
flyttade till Södermalm i höstas 
tillsammans med fru och hund 
(och det ska sägas, trots 25 år i 
Helsingfors: en gång Jeppisbo alltid 
Jeppisbo)

Delta i föreningens lag i 
Vårruset den 28 maj!

De senaste åren har österbottniska 
föreningen haft ett lag som sprungit, 
lunkat eller gått Vårruset i slutet av 
maj. Ann-Lis Thors, hemma från 
Vörå, är veteran och har sprungit 
eller gått Vårruset runt 20 gånger, 
varav 3 gånger med Österbottniska 
föreningen.

Hur kommer det sig att du deltagit 
så många gånger?
  
- Det har blivit lite av en rolig tradition 
och det är gemenskap. Sen är det 
extra kul att det är picknick efteråt 
och att det finns tävlingar som piffar 
upp det hela.
 
Vad är det bästa med Vårruset?
  
- Att alla får ta det i sin egen takt 
med att gå eller springa 5 km och 
det passar kvinnor i alla åldrar. Förra 
året på väg hem träffade jag en äldre 
kvinna som sa att det nog var sista 
gången hon var med för det var 

jobbigt i år. Jag frågade om hennes 
ålder och hon sa att hon var 84.

Varför deltar du i föreningens lag?
 
- Vi har en speciell samhörighet som 
gör att jag gillar att springa med det 
laget och det fortsätter jag gärna 
med!

Fortsättning Svenni flyttar hem

Studiebesök till Peter 
Borotinskij

Den finlandssvenske konstnären 
Peter Borotinskij inbjuder till ”öppen 
ateljé” på Surbrunnsgatan i centrala 
Stockholm torsdagen den 25 april 
från kl. 18.00. Borotinskij förevisar 
sina tavlor och berättar om sitt 
konstnärskap. Anmäl deltagande 
till Kia Blom: kia.blom@gmail.
com eller tel. 0761-692 006 (efter 
kl.18.00) senast 22 april.

Vill du delta i årets Vårrus? 
Anmäl dig senast 25 april till 
info@osterbotten.se och betala in 
210kr till pg- 715516-1.
 
Blir vi sex damer eller fler får vi en 
picknickkorg.

Text och foto Nina Björkskog

Vårrusdamerna 2012. Ann-Lis Thors är andra från vänster.



Styrelsen 2013
Carina Nymark ordförande
Thomas Krokvik vice ordförande
Karin Abbor-Svensson sekreterare
Sebastian Högnabba kassör
Petra Nåls vice sekreterare

Camilla Mattsson
Bålsta / Korsholm

Terese Smulter
Stockholm / Malax

Terese Smulter  utskicket
Nina Bjökskog hemsida
Mikael Järn
Camilla Mattsson vicekassör
Mats Heinonen
Kia Blom

Svenska 
Österbottningar i 
Stockholm

Nina Björkskog
Solna / Larsmo

Thomas Krokvik
Tyresö / Öja

Sebastian Högnabba
Stockholm/Terjärv

Mikael Järn
Stockholm/Jakobstad

Carina Nymark
Stockholm/ Pensala

Årets ”hemliga resa” går till 
Helsingfors 

Fredagen den 24 maj åker ett 
gäng från Österbottniska föreningen 
till Helsingfors. Vi samlas vid 
Vikingterminalen klockan 15.30 
och tar färjan till Helsingfors dit 
vi anländer lördag förmiddag. I 
Helsingfors kommer vi bl.a. att se 
Humorlandskampen på Svenska 
Teatern: http://svenskateatern.
fi/sv/repertoar/repertoar/
humorlandskampen_2013/ Vi sover 
en natt i Helsingfors och därefter 
flyger vi tillbaka till Stockholm söndag 
26 maj. 

Eftersom vi inte vet pris för returflyg 
förrän vi bokar kan vi inte säga 
exakt pris på förhand, men räkna 
med ett totalpris för resa, hotell och 
Humorlandskamp på ca 2000 kr. 
Utgifter för mat och dryck tillkommer. 

Petra Nåls
Djurgården /Replot

Karin Abbor-Svensson
Stockholm/ Kronoby

Kia Blom
Stockholm/ Pörtom

MEDLEMSSKAP I FINSKA FÖRSAMLINGEN

Finska församlingen omfattar numera hela Stockholms 
stift, vilket innebär att man kan bli medlem oberoende av 
var i Storstockholm man bor. 

Anmälningar till Carina Nymark 
carina.nymark@hotmail.com eller 
Mikael Järn mjarn77@gmail.com 
så snart som möjligt men senast 19 
april. Först till kvarn gäller, så anmäl 
dig snarast om du är intresserad av 
att följa med! 

Tidigare resor: 

2010 Whiskeyprovning till 
Mackmyra  

2011 Stallhallens bryggeri på 
Åland  

2012 Gotlands bryggeri 

Mats Heinonen
Stockholm/ Munsala

För att kunna bli medlem i församlingen ska man ha 
anknytning till Finland: antingen att man är född i Finland, 
har föräldrar från Finland eller är gift med någon som är 
kyrkotillhörig i Finska församlingen. 
På www.finskaforsamlingen.se kan du läsa mer.

1. Gotland 2012
2. Mackmyra 2010

1.

2.



3 maj Afterwork på Galways from kl 18.00

16 maj Vi över 60 Långbro Värdshus 13.00-15.00

28 maj Vårruset Frescati kl 19.00 se sid 2

24-26 maj Hemliga resan se sid 3

8 juni Picknick i Tantolunden se sid 2

Avsändare Föreningen Svenska Österbottningar i Stockholm, C/O Nymark, Rålambsvägen 21, 11259 
Stockholm
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Kontaktuppgifter
Ordförande Carina Nymark 
www.osterbotten.se             info@osterbotten.se

Väntjänst

Om du behöver någon att prata med kan du ringa 
någon i föreningens väntjänstgrupp. Den består av 
Berit Bäckfors (Munsala) 08 711 8009, Gunnel Bertell 
(Maxmo/Vörå) 08 550 193 63 och Signhild Enkulla 
(Lappfjärd) 08-647 38 03 

Du har väl inte glömt att betala 
medlemsavgiften? Gör det senast 30 
april så fortsätter du att få utskicket.

150kr/ person
230kr/ familj, hushåll
125kr pensionär
Postgiro 715516-1
Tack och välkommen med!

Har du gift dig? Fyller kompisen jämt? 
Tillökning?

Vi vill påminna om möjligheten att lägga in en 
gratulationsannons i våra utskick,  med eller utan 
bild. Annonsen är kostnadsfri. Utskicken kommer ut 
fyra -. Känner du någon Österbottning som nyss fått 
barn eller fyller år går det bra att tipsa oss om detta så 
rapporterar vi. Skicka materialet till info@osterbotten.se

AFTERWORK I GLADA VÄNNERS LAG

Afterworken på Galways fortsätter att vara populär. Ett 
kravlöst sätt att träffas och prata dialekt. Det behövs in-
gen anmälan för att dyka upp och man kommer när man 
har möjlighet. Sista afterworken före sommaren är 3 maj 
from klockan 18.00 och alla är välkomna. Ta gärna med 
dig vänner och bekanta.

Söndagen den 17 mars var det dags för 
österbottningarnas sedvanliga allsång i Finska kyrkan 
på slottsbacken. Stämningen var som vanligt på topp 
och hela 47 evenemangsdeltagare stämde upp i 
fosterländska toner.

Föreningskören var verksam från slutet av 70-talet till 
2009 och Elin-Maria Gädda ledde kören i 30 år. 
Elin-Maria har tillsammans med Håkan Rönnkvist hållit 
i allsången som nu har fått kompensera bortfallet av 
kören. Alla är välkomna med.

ALLSÅNG PÅ SLOTTSBACKEN


